
Hej!  

Läsbingo som läsläxa under Sportlovet 
Eleverna fick ett läsbingo med sig den sista fredageninnan lovet. Läsbingot är läxa över sprotlovet, och lämnas 
in tillsammans med läspåsen på onsdag. Ifall man inte var på plats i fredags så finns bingot även som pdf  på 
hemsidan, printa ut eller fyll i digitat och skicka via schoolsoft. 

Nytt försök med vårt slöjdprojekt 
Innan sportlovet var vi för få vuxna på plats för att fingervirka eller sy gosedjursmöss, men nu hoppas vi på 
att kunna starta upp vårt lilla projekt. Vi önskar därför att ni skickade med en ren udda strumpa, som istället 
för att slängas skulle kunna bli ett gosedjur. Vi kommer att börja projektet under den här veckan, då börjar vi 
fingervirka små svansar. 

 Viktigt angående Covid-19 

För att hålla smittan borta från skolan behöver alla vara observanta och håller era barn hemma vid 
minsta lilla symptom, samt även hålla barn hemma tills 2 dagar symptomfri. Även vanliga 
förkylningar ställer till det för alla ifall de sprids just nu! 

När ni anmäler frånvaro i Schoolsoft, skriv även anledningen till frånvaron i kommentarsfältet, tack. 
Ifall du inte vet var ni ska kommentera är det bättre att skicka ett schoolsoftmeddelande om orsaken till 
frånvaro än att lämna tomt. Ifall någon i familjen testats positiv för covid-19 bör ni meddela rektor Nina 
omgående. 

Vid frånvaro  
Jag försöker att uppdatera veckoschemat så grundligt jag kan för att underlätta vid eventuell frånvaro. Följ 
veckoschemat noga gällande sidanvisningar och länkar. I första hand önskar vi att man i första hand jobbar 
digitalt (eller printar ut hemma ifall möjligt) Ifall man  ändå önskar hämta material behöver man höra av sig 
så att vi kommer överens om ett säkert sätt att överlämna materialet. Vi hade mycket gärna småpratat lite 
med er i korridoren, men som läget ser ut nu behöver vi tyvärr fortsatt hålla avstånd. Det här gäller även 
under eftistid. 

När ni hämtar: Vi önskar att ni i första hand ber era barn hämta väskor, kläder och liknande från 
sin plats, tack! Vi har plockat bort pyssel från fönster så ni lättre kan kika in och kolla läget.  

Kom i tid 
För att vi ska kunna hålla våra tidsscheman och därmed följa vår planering samt undvika trängsel under 
skoldagen behöver eleverna komma i tid på morgonen.Vi kommer att gå från skolgården 8.15. För att 
underlätta vårt arbete – kom i tid. 

   

Trevlig vecka! 
 Linnea och Emma ☀🍀🦊🥚
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.15

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam 
promenad med Emma upp till 

Campus

Samling på stora skolgården utanför 
gympasalen, kom gärna ombytt. 

Omklädningsrummen öppnas 8.10

Samling på stora skolgården utanför 
matsalen kl 8.15, gemensam promenad 

med Emma upp till Campus

Svenska 📚  
 Veckans 
bokstav 

Ää

Idrott 🎾  
Inne 

Kurres rånarlek 
Hinderbana 

Matematik 🧮  
Uppdelning av 

talet 4/ 
Arbetsblad

Idrott 🎾  
Inne 

Drakens skatt

Matematik 🧮  
Matteboken  

s. 50–51

9.00 – 
9.30 R       	      A  	      S 	            T
9.30 – 
10.15 Svenska 📚  

Bokstavsblad /
Skolplus

Matematik 🧮  
Livet i 

mattelandet 
Siffran 4

Svenska 📚  
Trulle s. 22–23 
Bokstavsblad Ä

Matematik 🧮  
Uppdelning av 

talet 4/ 
Arbetsblad

Svenska 📚  
Jobba klart

10.15 –
11.00

L U N C H  +  R A S T

11.15 –  
12.00

Idrott 
Ute 👟  
Lekar

Svenska 📚  

Skriva sig till 
läsning

Bild 🎨 
/Slöjd ✂  

Fingervirkning/ 
How to draw 

Sparv

NO 🌱  
Fåglar på 
vintern

Idrott 👟  
Ute

12.00 –  
12.30 NO 🌱  

Våra största 
rovdjur/ 

Djur på vintern

Engelska ,  
Weather 

Go Yoyo, go
Svenska 📚  
Fredagsmys

12.45 – 
13.00

Musik 🎼  

13.15

Läxor och veckans ”Kom-ihåg”
Frukt 

Oömma kläder som 
man kan leka och 

springa i 

Träna på R på 
Bokstavståget

Frukt 

Idrottsombyte inne 
+ handduk 

Frukt 

Läsläxan 
inlämnas

Frukt 

Idrottsombyte inne 
+ handduk

Frukt 

Oömma kläder som man 
kan leka och springa i 

En liten bild av 
något hemma där 
man hör veckans 

bokstav

https://www.oppetarkiv.se/video/1129593/julkalendern-fem-myror-ar-fler-an-fyra-elefanter-avsnitt-23-av-28
https://urplay.se/program/190217-livet-i-mattelandet-halften-och-dubbelt
https://www.youtube.com/watch?v=tsG15z8cFJ4
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/weather-1
https://www.ne.se/play/ur/program/104267?fromSearch=true

